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УКРАЇНА І РЕСПУБЛІКА ІНДОНЕЗІЯ: 
ШЛЯХИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 
У статті проаналізовано договірно-правову базу україно-

індонезійських відносин, досліджено політичні взаємовідноси-
ни, висвітлено торгівельно-економічні зв’язки України з Індо-
незією, розглянуто науково-технічне співробітництво, спів-
працю у гуманітарній галузі. 
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з здобуттям Україною незалежності розпочався активний процес формування нової 
моделі міждержавних відносин. В умовах розбудови й утвердження як України, так 
і Республіки Індонезія виникає необхідність об’єктивно дослідити складний процес 

налагодження та розвитку українсько-індонезійських двосторонніх відносин. 
Актуальність започаткованого дослідження зумовлена тим, що наукових праць 

дослідницького спрямування з даної проблематики в українській історіографії немає. Це 
пояснюється незначною віддаленістю у часі, незавершеністю процесу, варіативністю 
двосторонніх стосунків, що вимагає подальшого ґрунтовного, цілісного й об’єктивного 
вивчення. 

Метою дослідження є аналіз основних подій історії налагодження і розвитку україно-
індонезійських міждержавних взаємин. Завдання: висвітлити історико-політичні передумови 
та чинники налагодження українсько-індонезійської співпраці в нових геополітичних 
умовах; дослідити основні тенденції процесу становлення і розвитку політичних зв’язків, 
механізми формування та реалізації повноцінних двосторонніх відносин; показати місце 
українсько-індонезійських стосунків у структурі міжнародних відносин. 

Об’єктом дослідження є історія міжнародних відносин і зовнішньої політики України 
та Республіки Індонезія в нових геополітичних умовах. 

Предмет дослідження становлять головні напрями і пріоритети двосторонніх відносин 
між Україною та Республікою Індонезія, визначення основних закономірностей і тенденцій 
зародження та розвитку міждержавних взаємин, їх місце у структурі міжнародних відносин. 

Республіка Індонезія визнала незалежність України 28 грудня 1991 р., а вже 11 червня 
1992 р. між країнами були встановлені дипломатичні відносини, шляхом підписання 
спільного ком’юніке про встановлення дипломатичних відносин. У квітні 1994 р. розпочало 
роботу Посольство Індонезії в Києві. У 1997 р. в Джакарті розпочало роботу Посольство 
України в Індонезії. Українсько-індонезійські відносини завжди були традиційно дружніми, 
характеризувалися доброю волею сторін й високим ступенем взаєморозуміння. 

З моменту встановлення дипломатичних відносин відбулася низка візитів на 
найвищому та високому рівнях. Першим в історії двосторонніх контактів став візит до 
Індонезії Міністра закордонних справ України Г. Й. Удовенка (лютий 1996 р.). У квітні 
1996 р. Республіку Індонезія відвідав із державним візитом Президент України Л. Д. Кучма. 
В ході візиту було підписано 6 двосторонніх українсько-індонезійських документів, 
включаючи Спільну декларацію про принципи відносин й співробітництво між Україною і 
Республікою Індонезія та низку інших. 

Так наприклад, Угода між Урядом України й Урядом Республіки Індонезія про 
уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно 
податків на доходи (Угоду ратифіковано Законом №432/96-ВР від 29.10.96. Угода 
складається з 29 статей, в яких вирішується питання про податки “Існуючими податками, на 
які поширюється ця Угода, є: а) в Україні: податок на прибуток підприємств, прибутковий 
податок із громадян; б) в Індонезії: прибутковий податок, доходи від нерухомого майна, 

І 
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прибуток від комерційної діяльності, морський і повітряний транспорт, сплату дивідендів, 
процентні ставки, доходи від відчужування майна та ін.”. Наслідком цієї угоди є значне 
зменшення кількості непорозумінь у сфері торгівлі, економіки, культури, освіти, що сприяє 
налагодженій економічній співпраці [2]. 

У 2001 р. президентом Індонезії стає Мегаваті Сукарнопутрі. Хоча Мегаваті досить 
відома політик не тільки в індонезійській політиці й користується великим авторитетом 
серед населення, у призначення саме її керівником Індонезії багато хто не міг повірити. В 
оману вводив “волаючий голос” попереднього президента Абдуррахмана Вахіда, який не 
хотів спочатку визнавати своєї відставки і переходу влади до Сукарнопутрі. Українські 
політики також стали заручниками такої невизначеності та ніяк не могли висловити свою 
точку зору щодо подій в Індонезії. Через два тижні після виборів МЗС України 
рекомендувало своїм громадянам не відвідувати впродовж певного часу Індонезію до 
з’ясування всіх обставин того, що відбувається. Індонезійські дипломати кардинально не 
погодилися з попередженням. 

В українській газеті “День” (№ 138, 4 серпня 2001 р.) є цікава стаття щодо політичного 
співробітництва України та Республіки Індонезія. На питання українського кореспондента 
Сергія Солодкого чи змінилися істотно відносини між Україною та Республікою Індонезія з 
часів візиту українського президента Леоніда Кучми до Джакарти у 1996 р.? Чи було 
корисним відкриття в Індонезії посольства України для налагодження двосторонніх 
контактів? індонезійський посол відповів: “Для нас Україна важлива історично. Коли 
Індонезія боролася за незалежність, саме представники України винесли індонезійське 
питання на розгляд Ради Безпеки ООН. Ми ніколи не розглядали і не розглядаємо Україну 
тільки як потенційний ринок. Коли ваша країна проголосила незалежність в 1991 р., 
Індонезія висловила своє визнання. Відкриття Посольств як у Києві, так і в Джакарті 
ґрунтувалося на взаємній зацікавленості щодо сприяння розвитку двосторонніх відносин. 
Посольство Індонезії в Україні було відкрито у 1994 р., ми ще не знали, чи буде Україна 
відкривати своє посольство. Відкриття посольства України в Джакарті відбулося у 1997 р. 
Президент України Леонід Кучма та колишній міністр закордонних справ Геннадій 
Удовенко відвідали Індонезію в квітні 1996 р. Внаслідок візиту було підписано Спільну 
Декларацію про принципи відносин і співпрацю між Індонезією та Україною. Міністр 
оборони Індонезії Еді Судраджат відвідав Україну в червні 1996 р. В ході цього візиту між 
Міністерствами оборони двох країн було підписано Меморандум про взаєморозуміння у 
галузі військово-технічної співпраці…” [5, с. 4–5]. 

2010 рік – рік трагедій для Індонезії – сейсмічні катаклізми, в яких загинуло майже 
340 людей, сотні зникли безвісти і поранені, на індонезійському острові Ява прокинувся 
вулкан Мерапі: загинуло щонайменше 16 осіб, також  потужний землетрус магнітудою 7,5, 
повінь, в якій загинуло 408 людей, тяжко поранених 267, легко – 142, – це все позначилося 
не лише на економічному житті країни, але й політичному. Представник рятувальної служби 
Аде Едвард зазначив, що триметрова хвиля віднесла багатьох людей у відкрите море, які 
вважаються зниклими безвісти. Внаслідок цього президент України Віктор Янукович 
висловив співчуття президентові Республіки Індонезія Сусіло Бамбангу Юдхойоно у зв’язку 
з численними людськими жертвами в результаті землетрусу і цунамі. Про це повідомляє 
офіційний сайт президента України. 

“…З великою скорботою сприйняли в Україні звістку про трагічні наслідки землетрусу 
та цунамі на островах Пагаї Селатан і Пагаї Утара, що призвели до численних людських 
жертв та завдали значних економічних збитків. Щиро співчуваємо дружньому 
індонезійському народу і поділяємо біль тих, хто втратив рідних та близьких. Від імені 
народу України і від себе особисто висловлюю глибокі співчуття сім’ям загиблих та 
постраждалим…”, – мовиться у співчутті глави Української держави [2]. 

Індонезійський посол, який перебував в Україні зазначив, що: “Індонезійсько-
українська співпраця розвивається повільно внаслідок того, що наша країна переживає 
економічну кризу. Крім того, Індонезія зіткнулася з політичною кризою, і ми були змушені 
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вирішувати свої внутрішні проблеми. Але ми чітко бачимо потенціал України. Економіки 
наших країн взаємодоповнюють одна одну. Наприклад, в Україні розвинена промисловість, а 
у нас є ресурси. У вас добре розвинені такі галузі, як літакобудування, кораблебудування, 
виробництво тракторів, електроінженерна галузь. Гадаю, Україні Індонезія цікава тим, що ми 
можемо запропонувати таку продукцію як какао, чай, кава, пальмове масло, одяг, матеріали 
для будівництва житла (вікна, двері). Сьогодні ми імпортуємо з України стальні труби, 
добрива та військове обладнання. Минулого року обсяг товарообміну між нашими країнами 
становив $104 млн. Звичайно, це невелика сума, але, на мою думку, вона буде зростати. 
Сьогодні ми намагаємося урізноманітнити наш економічний потенціал” – із цих слів бачимо, 
що азійська країна зацікавлена в торгівельно-економічному співробітництві [5, с. 4–5]. 

Так, у лютому 2004 р. в Індонезії перебувала представницька делегація України, до 
складу якої також входили представники Спеціалізованої зовнішньоторговельної фірми 
“Прогрес” та Конотопського авіаремонтного підприємства “Авіакон”. У свою чергу Україну 
відвідали з візитами Міністр оборони і безпеки Індонезії Еду Суджарат (липень 1996 р.), 
Генеральний директор із питань Америки та Європи МЗС Республіки Індонезія А. Еффенді 
(березень 2003 р.) і Командувач Військово-повітряних сил Індонезії маршал авіації Чаппі 
Хакіма (березень 2004 р.). 

У 1998 р. між представниками України та Республіки Індонезія було обговорено 
грандіозні плани про співпрацю в сфері космосу. Йшлося про будівництво на одному з 
індонезійських островів космодрому. Оскільки ця програма є відносно нова для Індонезії і 
для здійснення проекту потрібно багато часу, а поряд існує проблема оздоровлення 
економіки та проведення ряду реформ, тому цей проект був не закінчений і до кінця не 
обговорений. 

Найбільш перспективними напрямками україно-індонезійського співробітництва у 
торговельно-економічній галузі є машинобудування, реконструкція та модернізація 
енергетичних об’єктів, монтаж енергетичного обладнання, розробка складної технічної 
документації, гумова промисловість, газо- і нафтопроводи, проведення 
геологорозвідувальних робіт, літако- та суднобудування, металургійна промисловість, 
ремонт і модернізація індонезійських бойових кораблів, зв’язок й телекомунікації, 
енергетика, легка промисловість, обмін технологіями тощо. Україна та Республіка Індонезія 
успішно взаємодіють у рамках ООН й інших міжнародних організацій. 

Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку (АСМБР, м. Кременчук) активно 
співпрацює з Посольством Республіки Індонезія з часу його відкриття у Києві. Це чи не 
єдина організація в Україні, яка зацікавлена у співпраці з Індонезією в гуманітарній сфері. 
Активне листування між АСМБР й Посольством Республіки Індонезія розпочалось у 2005 р. 
і з того часу до сьогодні воно не припиняється. 

Основні події співробітництва України та Республіки Індонезія в гуманітарній сфері: 
• 2006 р. – участь представників Посольства Республіки Індонезія в Україні 

(Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Індонезія в Україні пан Александер 
Латуріув із делегацією) у Форумі “Народна дипломатія – інструмент побудови 
громадянського суспільства в Україні, активний чинник міжнародної інтеграції України”; 

• 2007 р. – участь представників Посольства Республіки Індонезія в Україні 
(Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Індонезія в Україні пан Александер 
Латуріув із делегацією) в Інвестиційному Форумі “Кременчук – відкрите місто”; 

• 2005–2010 рр. – ознайомчі візити Послів (пан Где Арса Каджар, пан Сиахаан, пан 
Альберт Емануель Александер Латуріув, пані Нінінг Сунігсіх Рохадіат) та дипломатів 
Посольства Індонезія в Україні до Кременчука, зустрічі з керівництвом міста, промислових 
підприємств, шкіл, вищих навчальних закладів, підприємцями; 

• 17 серпня 2007 р. – президент АСМБР Андрій Мельник із Першим Віце-президентом 
АСМБР Костянтином Брижахой прийняли участь у прийомі з нагоди 62-ї річниці 
проголошення незалежності Республіки Індонезія; 



Україна–Європа–Світ 150

• 2008 р. – сприяння відзначенню представників Посольства Республіки Індонезія в 
Україні нагородами інших громадських організацій України (Спілка обдарованої молоді 
України, ГО “Гуманітарний центр”; 

• 2008 р. – Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Індонезія в Україні пан 
Где Арса Каджар, пан Сиахаан, пан Альберт Емануель Александер Латуріув стали 
почесними членами в АСМБР; 

• 2008–2009 рр. – організація зустрічей членів Молодіжного об’єднання народних 
дипломатів (МОНД при АСМБР) із Міністром Республіки Індонезія в Україні паном 
Піндахом Істуті Сунарто; 

• квітень 2009 р. – візит до м. Кременчука ІІ секретаря Посольства Республіки Індонезія 
в Україні пана Нананга Фаділаха, поряд із цим візитом відбувся й інший візит Миколи 
Глухова, мера м. Кременчука, Андрія Мельника, Президента АСМБР, керівника 
Міжнародного центру народної дипломатії та Сергія Перепелятника, Першого віце-
президента АСМБР, директора Кременчуцької телерадіокомпанії; 

• січень 2010 р. – візит Надзвичайного та Повноважного Посла Республіки Індонезія в 
Україні пані Нініг Сунігсіх Рохадіат, Міністра-Посланника, голови Економічного відділу 
Посольства пана Густі Путу Геде, Першого секретаря Посольства, голови Відділу з питань 
інформації та соціально-культурних справ пана Джахарді Фішера і співробітника Відділу з 
питань інформації та соціально-культурних справ пана Романа Нога до м. Кременчука і 
проведення круглого столу; 

• лютий 2010 р. – підписання Меморандуму між Посольством Республіки Індонезія в 
Україні, Кременчуцькою міською радою, Автозаводською районною радою м. Кременчука 
та АСМБР щодо проведення спільних заходів із встановлення Гонгу Миру в м. Кременчуці 
[6]. 

Зовнішня політика України та й думки фахівців стосовно можливих напрямів та 
перспектив співпраці з країнами Південно-Східної Азії і зокрема з Індонезією, загалом ще на 
етапі становлення. 

Однак, з огляду на обмежені фінансові та кадрові ресурси, це питання радше віддаленої 
перспективи [1, с. 12]. Оскільки, як зазначено в Стратегії національної безпеки України від 
12 лютого 2007 р., Україна сама потерпає від негативного зовнішнього інформаційного 
впливу, не кажучи вже про недостатні обсяги вироблення національного інформаційного 
продукту. 

Загалом аналіз двосторонніх міжнародних угод України з країнами Південно-Східної 
Азії, у тому числі й в сфері культури, а також розуміння сутнісних начал культурної 
співпраці та принципів міжнародного культурного співробітництва, проголошених у 
Декларації ЮНЕСКО 4 листопада 1966 р. про цінність кожної культури, котру треба 
поважати та зберігати і право кожної людини користуватися культурними надбаннями 
людства дає змогу сформулювати засади такої культурної співпраці: двостороннє культурне 
співробітництво реалізується на основі принципів рівності, взаємності та режиму 
найбільшого сприяння; двостороннє культурне співробітництво передбачає співпрацю між 
державами, органами місцевого самоврядування, відповідними установами й організаціями, 
громадянами; сторони заохочують та сприяють прямим контактам і співпраці між вищими 
навчальними закладами та науково-дослідними установами; сторони інформують одна одну 
з питань, що належать до сфери міжнародного культурного співробітництва; сторони на 
основі взаємності сприяють вивченню мови і літератури, історії та культури одна одної; 
сторони сприяють участі власних громадян у міжнародних конгресах, симпозіумах, 
мистецьких заходах тощо, організованих іншою стороною; сторони співпрацюють у галузі 
радіомовлення і телебачення [3]. 

Отже, зовнішня політика України щодо Індонезії ґрунтується на пріоритеті економічної 
складової співпраці, а культурний ж компонент належить до перспективного 
зовнішньополітичного напряму діяльності держави на шляху взаєморозуміння і зближення 
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культур, а також формування позитивного міжнародного іміджу України в регіоні як 
надійного та передбачуваного партнера. 

Засадами міжнародних відносин України з Індонезією є забезпечення всебічної участі у 
співробітництві держав, органів місцевого самоврядування, відповідних установ й 
організацій, громадян, сприяння взаємним культурним, освітнім, спортивним, 
інформаційним обмінам, надання достовірної та об’єктивної інформації, співпраця в галузі 
ЗМІ. 

Таким чином, як і будь-яка система, яка розвивається, українсько-індонезійські 
відносини мають певні етапи й цикли розвитку. Для них характерні періоди активізації та 
гальмування, пошуків компромісів і певного охолодження. Це пов’язано як із внутрішнім 
розвитком українського й індонезійського суспільств, так із зовнішніми факторами: світовою 
кон’юнктурою, позицією провідних західних держав стосовно тих чи інших подій у світі і їх 
впливом на зовнішню політику України та Республіки Індонезія. Тому українсько-
індонезійські відносини необхідно розглядати в контексті євроінтеграційних і глобальних 
світових процесів, враховуючи міжнародну ситуацію, наявні інтереси провідних держав й 
міжнародних структур. 
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УКРАИНА И РЕСПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ: ПУТИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
В статье проанализирована договорно-правовая база украино-индонезийских отно-

шений, исследованы политические взаимоотношения, отражены торгово-
экономические связи Украины с Индонезией, рассмотрено научно-
техническое сотрудничество, сотрудничество в гуманитарной отрасли. 
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UKRAINE AND REPUBLIC INDONESIA: WAYS OF COLLABORATION 

The  base  of the Ukrainian-Indonesian relations is analysed in the article, political mutual re-
lations are probed, trade and economic connections of Ukraine are reflected with 
Indonesia, a scientific and technical collaboration, collaboration is considered in 
humanitarian industry. 
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